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نعتقد أن مدینون لقارئ "الشرارة" بتوضیح لألسباب التي دفعتنا لترجمة ونشر هذا المقال الذي كتبه االشتراكي 

عالقة بین األزمة االقتصادیة والثورة. هذا الثوري البریطاني كریس هارمان في مجلة "سوشیالیست ریفیو" مؤخًرا حول ال

المقال یتناول قضیة تمس بشدة الوضعیة الحالیة للصراع الطبقي في مصر وآفاق الثورة فیها. ففي المراحل الصعبة 

تشتد الحاجة لوجود نظریة ثوریة تشرح  –كمراحل السكون والتراجع مثل المرحلة التي نعیشها في مصر  –للمعركة الطبقیة 

ل عملي من خبرة التاریخ "ما الذي یقعد الحركة العمالیة ویمنعها من مقاومة الهجوم الرأسمالي؟" و"ما الذي یمكن أن بشك

 یفعله الثوریون في مثل هذه الظروف؟ وهذا ما یفعله هارمان بشكل بسیط وعمیق في ذات الوقت.

یة النقاشات الدائرة بین عناصر االشتراكیین وتشتد أهمیة األفكار الواردة في هذا المقال إذا ما قرأناه على خلف

الثوریین في مصر: النقاشات حول مستوى الصراع الطبقي وهل نحن في مرحلة جزر أم مرحلة مد. وعلینا أال نصدق من 

یؤكدون في وجه من یحاولون أن یفهموا هذه المسألة بشكل جدي أن هذه "مجرد ثرثرة فارغة". فالطنطنة الكالمیة الفارغة 

تمنحنا أبًدا الصالبة الثوریة. فقط النظریة الثوریة هي التي تمنح الثقة للثوریین كي یواصلوا عملهم الصعب في  لن

الظروف غیر المواتیة. ومسألة مستوى الصراع الطبقي لها أهمیة كبرى هنا. فبأي معیار یمكن أن یحكم الثوریون على 

. ولو كان صحیًحا أننا في مرحلة تصاعد جماهیري واسع كما یرى أفعالها إذا لم یكونوا یعرفون في أي ظروف ینشطون

البعض لكان ضرورًیا أن نحكم على أنفسنا أوال بخطأ التوجه وثانًیا بالفشل الذریع. فسمات مرحلة كهذه هي التركیز على 

ا حتى بجزء بسیط من المعارك النضالیة ولیس على الدعایة كما یحدث اآلن. ثم أن نفوذ وتأثیر الثوریین ال ینمو أبدً 

  السرعة التي یحدث بها في ظروف التصاعد.

وعلى كل األحوال فإن من المهم أن نفهم أن عملنا الشاق الیوم في هذه المرحلة البدائیة من بناء الحزب له أهمیته 

ظل هذه  في –وعلى قاعدة نظریة ثوریة صحیحة  –الفائقة. فمن سیستطیعون أن یتقدموا في كفاحهم الثوري بصالبة 

الظروف غیر المواتیة سیكتسبون أرًضا وخبرة سوف یمكناهم، في غمار مرحلة اشتعال في الصراع الطبقي، من التفاعل 

  بشكل صحیح وصحي مع أحداث عاصفة.
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"ما هي الصلة بین األزمة والثورة؟" ُیطرح هذا السؤال المرة تلو المرة عدیًدا داخل محیط االشتراكیین. ولقد تقدم هذا 

سؤال الساحة مرة أخرى في إطار األزمة العاصفة التي حدثت في شرق آسیا والتي كان لها دور في السقوط المفاجئ للرئیس ال

  سوهارتو في إندونیسیا. لقد كان هناك في الماضي وجهتي نظر متناقضتین وخاطئتین في نفس الوقت بخصوص هذه المسألة.

تؤدي بشكل أوتوماتیكي إلى الثورة. فعلى سبیل المثال، اعتقد  تدافع وجهة النظر األولى عن فكرة أن األزمة

والذین كانوا أعضاء في الفیدرالیة االشتراكیة الدیمقراطیة بأن البطالة المتزایدة  1886الماركسیون البریطانیون األوائل في عام 

ًضا كنتیجة للتذمرات في الشوارع والتي في ذلك الوقت كانت ستؤدي بالضرورة إلى الثورة في بریطانیا. وسوف تتحقق الثورة أی

. 1794وحتى سنة  1789كانت تشبه تلك التذمرات التي لعبت دوًرا هاًما للغایة خالل الثورة العظمى في فرنسا من سنة 

بأن تفشي البطالة آنذاك سوف یقضي على  1921 – 1920ویتشابه هذا المثال مع ما اعتقده الثوریون البریطانیون في عام 

سمالیة الغربیة والتي كانت في وضع مهزوز للغایة من جراء موجة النضاالت التي تبعت الثورة في روسیا. ولقد سادت الرأ

خاصة في ظل االنتعاش  –وجهة النظر هذه حتى الخمسینیات من هذا القرن عندما كنت تسمع من بعض االشتراكیین 

ال كانوا یحتاجون لحالة الركود االقتصادي تلك لكي یتخلصوا من "ال بأن العم –االقتصادي الذي تلي الحرب العالمیة الثانیة 

  ُمباالتهم".

ولكن الثورة لم تأتي كنتیجة أوتوماتیكیة لألزمة في ثمانینیات القرن الماضي، وال في عشرینیات هذا القرن وال حتى مع 

نتیجة النهائیة لألزمة الطاحنة خالل ثالثینیات . وفي الواقع، فلقد كانت ال1975 – 1973نهایة االنتعاش الطویل خالل الفترة 

  هذا القرن هي ظهور الفاشیة في أوروبا بأكملها، ولیس االشتراكیة الثوریة.

أما وجهة النظر الثانیة فتخلص من هذه التجارب إلى أن األزمة االقتصادیة ال یمكنها أبًدا أن تزید من فرص حدوث 

لم تؤد مباشرة إلى  1921 – 1920اند وجهة النظر هذه أیًضا. إن األزمة في عام الثورة. ولكن األحداث التاریخیة ال تس

، وأیًضا اإلضراب العام 1921الثورة، ولكن ما تبع األزمة كان االضطراب االجتماعي العنیف في ألمانیا وبلغاریا في سنة 

ر هتلر في ألمانیا، ولكنها شهدت على . أما ثالثینیات هذا القرن فقد شهدت انتصا1926الذي حدث في بریطانیا في سنة 

، باإلضافة إلى االعتصامات التي أدت 1936صعید آخر تصاعدا ثورًیا في أسبانیا واحتاللها للمصانع في فرنسا في صیف 

  إلى ارتفاع حاد في عضویة النقابات العمالیة في الوالیات المتحدة.

صادیة والثورة االجتماعیة، وهذا االرتباط كان دائًما موجوًدا منذ في الواقع، إن هناك بالتأكید ارتباط بین األزمة االقت

نشأة المجتمع الطبقي منذ خمسة آالف سنة مضت. ولكنه لیس ارتباًطا میكانیكًیا أو أوتوماتیكًیا. ومن أجل تفسیر ذلك فعلینا 

اكمة تتشبث بنفوذها وسلطتها أن نتابع كیف تسیر األمور في أي مجتمع طبقي في "األوقات الطبیعیة". إن الطبقة الح

باستخدام مزیج من القمع والسیطرة األیدیولوجیة. ولكن ال یمكن لكال هذین العنصرین أن یكونا مؤثرین إال مع توفر عامل آخر 

ا وهو االعتقاد السائد بین الجماهیر بأن الطریقة الحالیة للتعامل مع األوضاع هي الطریقة الوحیدة الممكنة، وأن الظروف ربم

  تتحسن بالنسبة لهم عن طریق الحظ.



وهذا ال یعني أن الناس سعداء بشكل عام، حیث أن الحیاة بالنسبة للكثیرین هي مجرد "وادي من الدموع" كما هو 

مذكور في اإلنجیل، وحتى أولئك الذین بإمكانهم الحفاظ على مستوى معیشة محتمل فهم بالكاد قادرین على االبتسام أحیاًنا. 

ال یعني أیًضا أنه لیس هناك صراع طبقي. فلقد كان هناك دائًما شكل أو آخر من أشكال المقاومة مثل نضال العبد  ولكن ذلك

ضد السید، الفالح ضد اإلقطاعي، أو العمال ضد صاحب المصنع، ولكن أشكال المقاومة هذه عادة ال تجتمع سوًیا في حركة 

ن األوضاع یمكن أن تتغیر. وبالتالي، فإن الطبقة الحاكمة یمكنها بسهولة بعینها بحیث یمكن أن تعطى للجماهیر اإلحساس بأ

  أن تعزل وتقمع أولئك الذین یحاولون تنظیم نضاًال جماعًیا واسًعا.

إن األزمة االقتصادیة یمكن أن تغیر األوضاع فجأة بطریقتین. ففي لحظة واحدة یمكن أن تعصف األزمة بكل شيء 

شیاء الصغیرة التي جعلت الحیاة محتملة بالنسبة لهم في الماضي، وبذلك فإن أعداًدا كبیرة تصل تملكه الجماهیر حتى تلك األ

إلى حد الیأس. كما تخلق األزمة أیًضا انشقاقات واسعة داخل الطبقة الحاكمة نفسها. فعندما یكتشفون أن طرقهم القدیمة في 

  عض بغضب شدید.إدارة األمور ال تبدو صائبة فإنهم ینقلبون على بعضهم الب

فالوسائل التي كانوا یستخدمونها من أجل السیطرة األیدیولوجیة على الجماهیر مثل الكنائس والمعابد والجوامع في 

الماضي، واإلعالم الموجه في الحاضر تبدأ في إعالن حالة من الصراخ وتوجیه الشتائم ضد بعضها البعض. كما یبدأ 

لواءات في التحرك ضد بعضهم البعض، حتى یصبح البولیس السري نفسه غیر متأكد من السیاسیون ورجال األعمال الكبار وال

ماهیة العدو. وفي أمثلة صارخة، یقوم أعضاء من الطبقة الحاكمة بمحاولة دعم وقفهم من خالل تكتیل فئة من هذه الجماهیر 

الحاكمة من فوق، والمرارة التي تشعر بها خلفهم. وهكذا، ینشأ نوع من التفاعل الجدلي بین الصراعات داخل محیط الطبقة 

الجماهیر في البنیة التحتیة للمجتمع. فهذه االنشقاقات داخل الطبقة الحاكمة تعطي الجماهیر الشعور بأنهم وألول مرة لدیهم 

  م لألمام.متنفًسا للتعبیر عن مرارتهم الشدیدة، وهذا بالتالي ُیعمق التشوش السائد لدى الطبقة الحاكمة في كیفیة التقد

، وفي 1848إن هذا بالضبط هو النمط الذي رأیناه یتحقق في إندونیسیا، كما رأیناه یتحقق بحذافیره أیًضا في فرنسا في 

، وفي فرنسا في منتصف الثالثینیات، وأیًضا مؤخًرا في 1923وفي  1919 – 1918، وفي ألمانیا في 1917روسیا في 

. لقد لّخص لینین الموضوع بطرح شرطین رئیسیین من 1989وفي  1981 – 1980، 1968، 1956أوروبا الشرقیة في 

أجل تحقیق الثورة، بحیث یسود شعور لدى الطبقة الحاكمة من ناحیة والجماهیر من ناحیة أخرى بأن المجتمع ال یمكن أن 

عصفت بمستوى معیشة یكمل المسیرة على الطریقة القدیمة. ولكن هذا لیس هو نهایة الموضوع. فكلما استفحلت األزمة و 

الجماهیر، یمكن أن یتحول الغضب إلى نوع من الیأس ألن مجرد حل مشكلة البقاء على قید الحیاة تستنزف ثقة الناس في 

قدرتهم على تغییر األوضاع بشكل جماعي. وبمجرد حدوث ذلك، فإن أقساًما عدیدة من الطبقة الحاكمة والذین یتصرفون 

یجدون الفرصة سانحة لتطبیق حلول لألزمة ال تخدم غیر مصالح طبقتم هم فقط وعلى حساب بأكثر الطرق وحشیة وبربریة 

كل اآلخرین. وهذا بالطبع ما هو ما حدث في نهایة المطاف في أواخر الثالثینیات. ولكن ذلك ال یعني أن تلك هي النتیجة 

  الحتمیة لكل أزمة اقتصادیة كبیرة.



اء القوة الدافعة للنضال للنقطة التي تطیح فیها األزمة بالطبقة الحاكمة وتطلق هناك بدیل لذلك، ولكنه یعتمد على بن

العنان لتفجر غضب الجماهیر. ولكن دائًما ما تظهر في هذه األوقات القوى السیاسیة التي تنادي بالرسالة المناقضة الممیتة. 

اكلهم وحتى ال یزیدوا من "الفوضى" باالستمرار في فهؤالء السیاسیون ینادون الجماهیر بضبط النفس واالعتماد علیهم لحل مش

النضال. وهم یفعلون ذلك ویبررون وجودهم بالكالم عن "الواقعیة" في تناول األمور. ولكن ذلك هو الطریق الذي یقود فقط إلى 

  الفوضى والهزیمة.

هو وجود حزب ثوري  إن ذلك هو السبب الذي جعل لینین یصر على شرط آخر لتحقیق الثورة بنجاح، وهذا الشرط

مهیأ ومستعد للنضال ضد أي كالم عن التسویة مع أقسام من الطبقة العدو والتي تضع طبقة براقة اسمها "اللیبرالیة" على 

  خطابها السیاسي.
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